
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN KIM SJN Dc 1p - Tir do - Hanh phüc  

St: A6 /QD-UBND Kim Scm, ngày4 tháng 3 nàm 2021 

QUVET D!NH 
V vic phê chun khu vurc bö phiu bu cii' dii biu QuEc hi khóa XV 

vã di biêu Hi ding nhân dan các cap, nhim k3' 2021 - 2026 
trên dla  bàn th1 trn Phát Diem 

UY BAN NHAN DAN HUYN KIM SN 

can c& Lut Td chtc ChInh quyn d/a phuv'ng ngày 19/6/2015; Luát tha 
dói, bó sung mç5t so diéu cza Lut To chtc C'hInh phz và Luat  TO ch&c C!hInh 
quyên dja phzeo'ng ngày 22/]1/2019, 

Can cá' Luçt bcu th dgi bku QuóTc  hç3i và dgi biu H5i d3ng nhân dan ngày 
25/6/2015; 

Can th Nghj quyit s 133/2020/NQ/QHJ4 ngày 17/11/2020 cña Quo'c hç5i 
khoá XIV ye vic cong bO Ngày báu cz dgi biêu QuOc hç$i khoá XV và dgi biêu Hç5i 
dOng nhán dan các cap nhim kj) 2021 - 2026, 

Theo d nghj cia Uy ban nhán dan thj trá'n Phát Diem tgi TO' trinh sd 
12/TTr-UBND ngày 01/3/202] và dê nghj cza Trithng PhOng Ni vy huyn. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phé chun 08 khu virc bô phiu bu cü di biu Qu& hi khóa XV 
và dai  biêu Hi dông nhân dan các cap, nhim k5' 2021 - 2026 trén dja bàn thj trân 
Phát Diem (C'ó danh sách kern theo). 

A . h , * l3ieu 2. Uy ban nhan dan th tran Phat Diçrn co trach nhiçm ban hanh quyet 
djnh thành 1p ô môi khu vIc bô phiôu mt To bâu cü theo quy djnh ti Diêu 25 
Lust bâu ci'r di biêu Quôc hi và dai  biêu Hi dông nhân dan ngày 25/6/2015 dê 
thrc hin cong tác bâu cü di biêu Quôc hi khóa XV và di biêu Hi dOng nhân 
dan các cap, nhim k' 2021 - 2026. 

Diu 3. Chánh Van phông Hi dng nhân dan và Uy ban nhân dan huyn, 
Trithng Phông Ni v11 huyn, ThU tru&ng các c quan, dn vjco lien quan và Uy 
ban nhân dan thj trân Phát Diem  chu trách nhim thi hành quyêt djnh này./J- 

No'i nhân: 
- Nhix Diêu 3; 
- UBBC tinh; 
- Ban bâu cir s 13 cOa tinh; 
- S NOi  vu tinh; 
- Ban ThLrOng vi,i Huyn ui'; 
- ThuxOng true HDND huyn; 
- UBBC huyn, CT và các PCT UBND huyn; 
- Ban Thumg trurc Uy ban MTTQ Vit Nam huyn; 
- Ban bâu ci'r so 05 cüa huyn; 
- UBBC thj trân Phát Diem; 
- Ltru: VT, NV 

Trn Xuan Tru*ng 



DANH SACH 
Phê chuân khu virc bö phiêu ban cw dai biu Quôc hi khóa XV Va di biu Hi dông nhân dan các cp, 

nhiê  -- 021 - 2026 trên dja bàn th! trân Phát Diem 

(Kern theo Quyet djn BND ngày24/3/2021 cia L'Jy ban nhân dan huyn Kim So 

STT Khu vlic bö phiu 
ZC, d LI. VT...) 

Da diem bô phiu Ghi chü 

(1) (2) (3) (4) (5,) 

1 Khu vrc bô phiêu s 01 
4 r\aj 

Ph6 Kie'ii ái Nhà van hOa Ph Kin Thai 

2 Khu vuc bO phiu s 02 Ph TrI ChInh Nhà van hóa phô Tn ChInh 

3 Khu vrc bó phiu s 03 Ph Thucvng Kim Nhà van hOa ph Thucmg Kim 

4 Khu virc bö phiu s 04 Ph Phü Vinh + Cong an thj trn Phát Diem Nhà van hóa ph Phii Vinh 

5 Khu virc bO phiu s 05 Ph Näm Dan Nhà van hóa ph Näm Dan 

6 Khu virc bO phiu s 06 Ph Phát Diem  Dông Nhà van hóa ph Phát Diem  Dông 

7 Khu virc bó phiu s 07 Phô Phát Diem Tây Nhà van hóa ph Phát Diem Tây 

8 Khu virc bô phiêu s 08 Ph Phát Diem  Nam Nhã van hóa ph Phát Diem Nam 
-i/7 - 

Tong s khu vijc bO phiu là 08 khu vuc. 
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