
  

                             Kính gửi:  

 - Công an tỉnh; 

- UBND, Ủy ban bầu cử các huyêṇ, thành phố. 

Thưc̣ hiêṇ Công văn số 214/VPHĐBCQG-TT ngày 08/5/2021 của Văn 

phòng Hôị đồng bầu cử quốc gia về viêc̣ rà soát, câp̣ nhâṭ danh sách cử tri, phát 

thẻ cử tri trong điều kiêṇ phòng chống dic̣h bêṇh Covid-19, trong đó có nội dung 

bổ sung dấu “Đã bỏ phiếu” cho các Tổ bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị các 

cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện như sau: 

1. Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các huyêṇ, thành phố 

Căn cứ vào tình hình thưc̣ tế, chủ động rà soát, thực hiện việc khắc bổ sung 

dấu “Đa ̃ bỏ phiếu” cho các Tổ bầu cử trong trường hợp cần thiết. Chỉ đạo, 

hướng dẫn Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử cấp xã, Tổ bầu cử xây dựng phương 

án, có lộ trình cụ thể, phân công thành viên Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ, 

phiếu bầu, dấu “Đã bỏ phiếu” đến nơi các cử tri trong danh sách có yêu cầu đặc 

biệt không đến được các khu vực bỏ phiếu (như cử tri ốm đau, già yếu, khuyết 

tật hoặc đang thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 …) để cử 

tri thực hiện quyền bầu cử theo Luật định. 

2. Công an tỉnh 

Phối hợp, tạo điều kiện cho Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các huyện, 

thành phố thực hiện việc khắc bổ sung dấu “Đa ̃bỏ phiếu” đảm bảo tiến độ thời 

gian đúng quy định. 

Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu các đơn vi ̣triển khai, thưc̣ hiêṇ./. 

(Công văn số 214/VPHĐBCQG-TT được gửi kèm theo trên iOffice) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Ban Chỉ đaọ bầu cử tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên UBBC tỉnh; 

- Sở Nội vụ, Sở Tài chính; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

 các phòng: THNC, TTTHCB; 

- Lưu: VT, UBBC (HXĐ).                                                                     

TM. ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
 

ỦY BAN BẦU CỬ 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBBC-THNC Lạng Sơn, ngày         tháng 5 năm 2021 

V/v bổ sung dấu “Đã bỏ phiếu” 

cho các Tổ bầu cử   
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