UY BAN NHAN DAN
HUYN KIM SON

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc

S& A /QD-UBND

Kim San, ngày4 tháng 3 näm 2021

QUYET D4NH
V vic phê chuin khu vi,rc bó phiu bu cfr di biu Quc hi khóa XV
và d.i biu Hi d1ng nhân dan các cp, nhim k' 2021 - 2026
trên dia bàn xã Hill Ninh
UY BAN NHAN DAN HUYN KIM SON
can c& Lut T chzc GhInh quyn dja phuv'ng ngày 19/6/2015; Luat tha
dôi, bó sung mt so diéu cia Lut TO chzc ChInh phi và Luç2t TO chi'c CvhInh
quyên diaphircrng ngày 22/11/2019;
Can c& Luçt bcu cz dgi bku Quc hç5i và dgi bilu Hç3i &3ng nhân dan ngày
25/6/2015,•
Can th Nghj quyét s 133/2020/NQ/QHJ4 ngày 17/11/2020 cüa Quc hç5i
khoá XIV ye vic cOng bô Ngày bdu th dgi biêu QuOc h3i khoá XV và dgi biêu H(5i
dOng nhân dan các cap nhim k5' 2021 - 2026;
Theo d nghi cia Uy ban nhán dan xã Hói Ninh tgi Ta trInh s 20/TTr- UBND
ngày 18/3/2 02 1 và dé nghj cza Trzt&ng Phông Nç5i vy huyn.
QUYET D!NH:
Diu 1. Phé chun 07 khu virc bô phiêu bâu c1r dai biu Quc hi khóa XY
và dai biêu Hi dông nhân dan các cap, nhim kS' 2021 - 2026 trén dja bàn xã Hôi
Ninh (Co danh sách kern theo).
Diu 2. Uy ban nhân dan xã Hii Ninh có trách thim ban hành quyt djnh
thành 1p a rnoi khu v1rc bO phiêu mt To bau cr theo quy djnh ti Diêu 25 Lut
bâu cü d.i biêu Quoc hi và dti biêu Hi dông nhân dan ngày 25/6/2015 dê thirc
hin cong tác bâu cir dai biêu QuOc hi khóa XV và dai biêu Hi dOng nhân dan
các cap, nhim k' 2021 - 2026.
Diu 3. Chánh Van phOng Hi dilng nhân dan và Uy ban nhân dan huyn,
TrLr&ng Phông Ni v1i huyn, Thu tnr&ng các co quan, don vj có lien quan và Uy
ban nhân dan xA HOi Ninh chju trách nhim thi hành quyêt djnh này./Noinhân:
- Nhu Dieu 3;
- UBBC tinh;
- Ban bâu cü so 13 eUa tinh;
- SrNi viii tinh;
- Ban ThixO'ng vi fluyn u;
- Thu&ng trirc HDND huyn;
- UBBC huyn, CT và các PCT UBND huyn;
- Ban Thir&ng trrc Uy ban MTITQ Vit Nam huyn;
- Ban bAu cCr S6 01 cüa huyn;
- UBBC xã Hôi Ninh;
-Liru: VT,NV
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