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S: A6 /QD-UBND Kim Son, ngày4 tháng 3 nàm 2021 

QUYET DNH 
V vic phê chulin khu vrc bô phiu bu cir thii biu Quc hi khóa XV 

và di biu Hi dng nhân dan các cp, nhim k' 2021 - 2026 
trên dla bàn xã Thtrçrng Kim 

UY BAN NHAN DAN HUYN KIM SOWN 

can c& Luçt Td chic OiInh quyn dja phwong ngày 19/6/2015; Lut sla 
dOi, bO sung mç$t so diêu cza Luçt To chic GzInh phi và Luat T ch&c ChInh 
quyén dja phwong ngày 22/11/2019, 

Can c& Luçt bu th dgi bieu Quc hi và dgi biéu H5i dng nhán dan ngày 
25/6/2015; 

Can c& Nghj quyit sO' 133/2020/NQ/QHJ4 ngày 17/11/2020 cáa QuO'c hç51 
khoá XIV ye vic cong bO Ngày báu th dgi biéu Quoc hçäi khoá XV và dgi biéu Hçäi 
dóng nhân dan các cap nhiêm k5.' 2021 - 2026, 

Theo d nghj cüa (Jy ban nhán dan xâ Thitcing Kim tgi Ta trInh sO' 
09/TTr-UBND ngày 25/02/202 1 và dê nghj cüa Trwàng PhOng Ni vy huyn. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phé chun 06 khu vrc bô phiu bu c1r dai  biu Quc h3i  khóa XV 
và di biêu Hi dông nhân dan các cap, nhim kS'  2021 - 2026 trén dja bàn xã 
Thiiçing Kim (Co danh sách kern theo). 

Diu 2. Uy ban nhân dan xã Thizçmg Kim có trách nhim ban hành quyt 
djnh thành l.p & mi khu virc bô phiêu rnt To bâu cir theo quy djnh ti Diêu 25 
Lu.t bâu c& di biêu Quoc hi và dai  biôu Hi dông nhân dan ngày 25/6/2015 dê 
thirc hin cong tác bâu di biêu QuOc hi khóa XV và dai  biêu Hi dông nhân 
dan các cap, nhim k' 2021 - 2026. 

Diu 3. Chánh VAn phOng HOi  dng nhân dan và Uy ban nhân dan huyn, 
Tru&ng Phông Ni vii huyn, Thu tnr&ng các Co quan, don vj có lien quan và Uy 
ban nhân dan xA Thuqng Kim chju trách nhim thi hành quyêt djnh này./.zJ— 

NoinIzân: 
-NhtrDiêu3; 
- UBBC tinh; 
- Ban bâu cü so 13 cña tinh; 
- Sâ Nii vu tinh; 
- Ban Thng vi Huyn us';  
- Thu&ng trirc HDND huyn; 
- UBBC huyn, CT và các PCT UBND huyn; 
- Ban Thi.thng truc Uy ban MTTQ Vit Nam huyn; 
- Ban bAu cir so 05 cUa huyn; 
- UBBC xA Thi.rçing Kim; 
- LLru: VT, NV.

, 
 



DANH SACH 
Phê chuãn khu vljc bô phiu bâu cur dai biéu Quôc hi khóa XV và dui biêu Hi dng nhân dan các cp, 

nhi , 026 trên dia bàn xä Thurçng Kiêm 
(Kern theo Quyet djnh s 

STT Khu vuc bö phiu 
U 'I; - 

g hoc, do vi LLVT ) 
Dia dim bö phiu Ghi chu 

(1) (2) (4 (3) 'N,1 (3,) 

1 Khu virc bO phiu si 01 Xóm 1 + XOm 2 Nhà van hóa xóm 2 

2 Khu vrc bO phiu s 02 Xóm 3 + XOm 4 Nhà van hOa xóm 4 

3 Khu vrc bO phiu s 03 Xóm Vinh Ngoi + Cong an xã Thucmg Kim Nhà van hóa xOm Vinh Ngoai 

4 Khu vrc bO phiu s6 04 XOm An Cu Nhà van hOa xóm An Cu 

5 Khu virc bO phiu s 05 XOm 5 + Xóm 6 + Xóm 7 Nhà van hóa xóm 6 

6 Khu vrc bO phiu so 06 XOm 8 + XOm 9 Nhà van hóa xóm 9 

Tong s khu virc bô phiu là 06 khu vuc. 

ngày4/3/2O21 cüa Uy ban nhân dan huyn Kim San,) 
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