
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hữu Lũng, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mất con dấu của tổ chức phụ trách bầu cử 

 

Thực hiện Văn bản số 97/UBND-THNC ngày 24/01/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc rà soát, khắc dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử; Công văn số 

67/SNV-XDCQ&CTTN ngày 19/01/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc 

tổng hợp tình hình con dấu, hòm phiếu chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

UBND huyện Hữu Lũng đã kiểm tra, xem xét toàn bộ số con dấu của các tổ 

chức bầu cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau khi rà soát, UBND huyện đã phát hiện 

mất 01 con dấu “BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 XÃ 

THANH SƠN”, Giấy chứng nhận đã ĐKMD số 680/ĐBMD, ngày 18/4/2011. Thời 

điểm phát hiện việc mất con dấu khoảng 08 giờ 30 phút ngày 09/3/2021. Sau đó 

UBND huyện đã chỉ đạo các ngành và Ban Công an xã Thanh Sơn tiến hành rà soát 

tìm kiếm nhưng không thấy. 

Nay, UBND huyện Hữu Lũng thông báo tới các tổ chức, cá nhân nếu phát 

hiện, nhặt được mẫu con dấu trên đề nghị giao nộp lại cho UBND huyện hoặc các 

cơ quan chức năng. Trường hợp tổ chức, cá nhân nếu nhặt được và tự ý cất giấu 

hoặc sử dụng với các mục đích khác thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về 

quản lý và sử dụng con dấu. 

Từ thời điểm phát đi thông báo này thì cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp nào mà sử dụng mẫu con dấu nói trên đều không có giá trị pháp lý./. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng QLHC về TTXH (PC06) CA tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- UBND xã Thanh Sơn; 

- CAX xã Thanh Sơn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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