UY BAN NHAN DAN
HUYN KIM SON

CQNG HOA xA HQL CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tn' do - Hinh phñc

S: A34 /QD-UBND

Kim San, ngàytháng 3 nám 2021

QUVET D!NH
V vic phê chuân khu viyc bö phiu bâu cu di biu Quc hi khóa XV
và di biêu Hi d1ng nhân dan các cap, nhim k' 2021 - 2026
trên dja bàn xã Luru Phirong

UY BAN NHAN DAN HUYIN KIM SON
Gãn th Luit Td chirc ChInh quyn dja phiwng ngày 19/6/2015; Luçlt tha
dôi, bó sung mi5t so diêu cza Lut i'd chic ChInh phi và Luçt i'd chic ChInh
quyén djaphwcng ngày 22/11/2019;
Can cz' Lut bdu cz dgi biJu Qudc h3i và dgi biJu H5i dng nhán dan ngày
25/6/2015;
Can th Nghj quye't sd 133/2020/NQ/QHJ4 ngày 17/11/2020 cia Qudc hç3i
khoá XIV ye vic cOng bO Ngày báu cir dgi biêu Quóc hç31 khoá XV và dgi biêu H5i
dóng nhán dan các cap nhim kj) 2021 - 2026,
Theo dJ nghj cza Uy ban n/ian dan xâ Luu Phu'ong tçii TO' trInh sd 12/TI'r-UBND
ngày 01/3/202 1 và dé nghj cüa TrztOng Phông Nç5i vy huyn.
QUYET D!NH:
Diu 1. Phê chu.n 09 khu virc bô phiu b.0 ci:r dii biu Quc hi khóa XV
và dai biêu Hi dông nhân dan các cap, nhim k 2021 - 2026 trên dja bàn xä Li.ru
Phixong (Co danh sách kern theo).
Diu 2. Uy ban nhân dan xâ Luu Phung Co trách nhim ban hành quyt
djnh thành 1p a rnôi khu virc bO phiêu mt To bau cir theo quy djnh ti Diêu 25
Lut bâu eir di biêu Quôc hi và di biêu Hi dông nhân dan ngày 25/6/2015 dê
thrc hin cong tác bâu cir dti biêu Quôc hOi khóa XV và dai biêu Hi dông nhân
dan các cap, nhim kS' 2021 - 2026.
Diu 3. Chánh Van phOng Hi dng nhân dan và Uy ban nhân dan huyn,
Truang PhOng Ni vi huyn, ThO tru&ng các Co quan, dcm vi cO lien quan và Uy
ban nhân dan xã Luu Phuong chju trách nhim thi hành quyêt djnh này./.j
No'inhân:
-NhirDiéu3;
- UBBC tinh;
- Ban bu cr s 14 cüa tinh;
-ScyNôivutinh,
- Ban Thixorng vi,i Huyen uy;
- Thtr&ng trrc HDND huyn;
- UBBC huyn, CT và các PCT UBND huyn;
- Ban Thng trrc Uy ban MTTQ Vit Nam huyn;
-BanbâucirsôO5 cUahuyn;
- UBBC xa Li.ru Phxong;
- Ltru: VT, NV.

T

'.B

HAN DAN

,
\9\.==
\f—_l-' 7

Trn Xuân Trirô'ng

DANH SACH
Phê chun khu viyc ho phiu bâu cO dai biu Quôc hi khóa XV và dii biu Hi dng nhân dan các cp
nhi
026 trên dja bàn xã Lu'u Phuong
(Kern theo Quylt dinh s
\ 'gày24/3/2O21 cia Uy ban nhdn dan huyn Kim Scrn)
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Tong s khu viyc bô phiu là 09 khu vtyc.

