UY BAN BAU CU' DA! BIEU
HDND THI XA CU'A LO
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S: / 1/UBBC
V/v trin khai môt s nhiêm vu
truàc ngày bâu cir

CQNG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Ca Lô, ngày) tháng 5 nám 202]

KInh giri:
- Thu tru&ng các ban, ngành, doàn the cap thj;
- Các co quan, don vi dóng trên dja bàn thj;
- Chu tjch UBND các phuè'ng.
D t chirc tt ngày bu cü dti biu Quc hi khóa XV và bu cr dti biu
Hi dng nhân dan các cp nhim kS' 2021 — 2026 (ngay 23 tháng 5 näm 2021),
UBBC thj xã d nghj Thu trung các ban, ngành, doàn th cp thj, các co quan,
don vi dóng trên dja bàn thj xã, Chü tjch UBND các phu?ing quan tam, chi do,
thirc hin t& các ni dung sau:
- B trI treo c T quc, bang rOn, khu hiu trtruc cng ra vào tri s& lam
viêc, nhà van hóa, các dim trung tam và tt cã các h gia dInh tri.ric và trong ngày
bu cü.
- UBND các phrning tAng cung thai lu'çing tuyên truyn tuyên truyn trên

các phuo'ng tin thông tin dti chüng, h thng ba truyn thanh i khi v ngày
bu ctr, v tiu si.r torn tat, chuo'ng trInh hành dng cüa các Ong cr viên di biu
Quc hi khóa XV và bu cir di biu Hi dng nhân dan các cp nhim kSi 2021
— 2026, thông qua do d cir tn ntm bt và có ca si hra chn các 1rng ci1 viên truc
ngày di bO phiu.
- Trong ngày bu cr, Thu truOng các Ca quan don vj yêu câu can b, cong
chirc, viên chüc và nguii lao dng tham gia bu cir dy dü, chp hành nghiêm tic
các huó'ng dn, quy djnh cüa dja phuo'ng v bu cr và phông chng djch covid 19.
D nghj các cci quan, don vj, t chüc và cá nhân thirc hin nghiê, tOc các ni
dung trên./.
TM. UY BAN BAU CIY
No'i n1,in:
- Nhix kInh gU'i;
- Các thánh vien UBBC thj xä;
- Trung tam Van hóa, TT vâ TT thj xà;
- UBND các phuO'ng;
- Luu UBBC thj xä, NV.
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