
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND  Văn Quan, ngày       tháng 3 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê chuẩn số  khu vực bỏ phiếu, danh sách các khu vực bỏ phiếu 

 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

 nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Trấn Ninh 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

           Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

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

25/6/2015; 

 Xét đề nghị của UBND xã Trấn Ninh tại Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 

23/02/2021 về việc đề nghị phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê chuẩn số khu vực bỏ phiếu, danh sách các khu vực bỏ phiếu 

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

2026 tại xã Trấn Ninh, như sau: 

1. Số khu vực bỏ phiếu gồm 05 (năm) khu vực. 

2. Danh sách khu vực bỏ phiếu (kèm theo quyết định) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.       

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng Phòng Nội vụ; 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trấn Ninh chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Sở Nội vụ;  

- TT.HU; TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 
- Các thành viên UBBC huyện; 
- Lưu: VT, UBBC. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 
  

DANH SÁCH 

Các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  

và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 

 tại xã Trấn Ninh 

( Ban hành kèm theo Quyết định số..../QĐ-UBND ngày..../3/2021 

của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan) 

STT 
Khu vực bỏ phiếu; địa điểm bỏ 

phiếu 
Đơn vị bầu cử Ghi chú 

01 
Khu vực bỏ phiếu số 01; tại Nhà Văn 

thôn Còn Pù 
Đơn vị bầu cử số 01 

 

02 
Khu vực bỏ phiếu số 02; tại Nhà Văn 

hóa xã 
Đơn vị bầu cử số 02 

 

03 
Khu vực bỏ phiếu số 03; tại Nhà Văn 

hóa thôn Phù Huê 
Đơn vị bầu cử số 03 

 

04 
Khu vực bỏ phiếu số 04; tại phân  

trường Phiêng Lầy 
Đơn vị bầu cử số 04 

 

05 
Khu vực bỏ phiếu số 05; tại Nhà Văn 

hóa thôn Phiêng Lầy 
Đơn vị bầu cử số 05 
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