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Số: 24/TB-HĐND Hữu Lũng, ngày 20 tháng 5 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Lịch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND huyện  
  

 Thực hiện Chương trình công tác tháng 5 năm 2021 của HĐND huyện. 

Thường trực HĐND huyện thông báo lịch kiểm tra,giám sát công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

đối với các xã, thị trấn, cụ thể như sau: 

 I. THÀNH PHẦN 

 1. Đoàn kiểm tra của huyện: 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện - Trưởng đoàn; 

- Đại diện Ủy ban bầu cử Huyện; 

- Đại diện các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Phòng Nội vụ, Văn 

phòng HĐND và UBND huyện – Thành viên.  

2. Thành phần làm việc của các xã, thị trấn:  
Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân; Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử  

các xã, thị trấn và đại diện các tổ bầu cử khi Đoàn đến làm việc trực tiếp. 

 II. NỘI DUNG KIỂM TRA 
Việc chấp hành pháp luật về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND 

các cấp; Kiểm tra tổng thể, toàn diện tất cả các nội dung công việc có liên quan đến 

công tác bầu cử để có biện pháp khắc phục kịp thời, phục vụ tốt nhất cho ngày bầu 

cử. 
 III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:  

1. Thời gian: Ngày 20, 21, 22 tháng 5 năm 2021. 

 (Thời gian kiểm tra cụ thể đoàn kiểm tra sẽ thông báo cho các xã, Thị trấn 

và thành viên Đoàn kiểm tra qua điện thoại. Đoàn sẽ có sự phối hợp với các đoàn 

kiểm tra của Ban chỉ đạo bầu cử cấp huyện để phù hợp về đối tượng kiểm tra.)  

 4. Địa điểm: Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các khu vực 

bỏ phiếu của các xã, thị trấn. 

 Trân trọng đề nghị lãnh đạo các xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện, nội dung 

làm việc theo thông báo./. 

  

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các TP Đoàn kiểm tra; 

- ĐU, HĐND, BCĐ, UBBC các xã, thị trấn; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN 

Vũ Thị Tuyến 
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