
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG QUYẾT TIẾN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:      /TB-UBND       Quyết Tiến, ngày       tháng      năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Về việc Niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  

và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  

 
 

 

Căn cứ vào Điều 32, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân ngày 25 tháng 06 năm 2015; 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBBC, ngày 08/02/2021 của UBBC phường 

Quyết Tiến về việc triển khai công  tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

UBND phường Quyết Tiến thông báo việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa 

bàn phường Quyết Tiến như sau: 

1. Địa điểm niêm yết danh sách cử tri 

- Tại trụ sở UBND phường Quyết Tiến: Niêm yết toàn bộ danh sách cử tri của 

08 khu vực bỏ phiếu. 

- Tại các khu vực bỏ phiếu: 

 

STT Khu vực bỏ phiếu Địa điểm niêm yết 

1 
Khu vực bỏ phiếu số 1  

(Tổ dân phố số 12) 
Nhà văn hóa tổ dân phố số 12 

2  Khu vực bỏ phiếu số 2 

(Tổ dân phố số 1) 
Nhà văn hóa tổ dân phố số 1 

3 Khu vực bỏ phiếu số 3 

(Tổ dân phố số 2) 
Nhà văn hóa tổ dân phố số 2 

4 Khu vực bỏ phiếu số 4 

(Tổ dân phố số 3) 
Nhà văn hóa tổ dân phố số 3 

5 Khu vực bỏ phiếu số 5 

(Tổ dân phố số 5) 
Nhà văn hóa tổ dân phố số 5 

6 Khu vực bỏ phiếu số 6 

(Tổ dân phố số 6) 
Nhà văn hóa tổ dân phố số 6 

7 
Khu vực bỏ phiếu số 7 

(Tổ dân phố số 7) 
Nhà văn hóa tổ dân phố số 7 

8 
Khu vực bỏ phiếu số 8 

(Tổ dân phố số 8) 
Nhà văn hóa tổ dân phố số 8 

 

2. Thời gian niêm yết 

Bắt đầu từ ngày: 12/04/2021 đến hết ngày bầu cử (23/05/2021). 

Lưu ý:  



- Các cử tri đến địa điểm niêm yết danh sách cử tri tại khu vực mình bỏ 

phiếu và tại trụ sở UBND phường Quyết Tiến để kiểm tra các thông tin về cá nhân 

mình; nếu có sai sót hoặc không có tên trong danh sách báo cáo Tổ bầu cử hoặc 

trực tiếp đồng chí Tổ trưởng Tổ dân phố để chỉnh sửa và kịp thời bổ sung vào 

danh sách cử tri. 

- Các đồng chí Tổ trưởng tổ bầu cử: định kỳ hàng tuần báo cáo việc niêm yết 

cử tri (các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến danh sách cử tri) về UBND 

phường qua công chức Văn phòng - Thống kê để kịp thời chỉnh sửa theo quy định. 

 Trên đây là nội dung Thông báo việc niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn 

phường Quyết Tiến, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, công chức văn hóa xã 

hội phường thông báo rộng rãi đến toàn thể cử tri trong danh sách được biết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBBC thành phố; 

- Phòng Nội vụ thành phố; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường; 

- Thành viên UBBC phường; 

- Lưu VT, HSBC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tạ Tiểu Tần 
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