
UỶ BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG AN SINH

Số: 49 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - hạnh phúc

An Sinh, ngày 20 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Kiện toàn 05 Ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân phường An Sinh 

Nhiệm kỳ 2021- 2026

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN SINH

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp số 85/2015/QH13;

Căn cứ Luật số 47/2019/QH14, ngày 01/07/2020 của Quốc hội về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền 
địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc 
hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp, nhiệm  kỳ 2021- 2026;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân phường và Ban 
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường,

Xét đề nghị của Thư ký Uỷ ban bầu cử phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn 05 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường An 
Sinh nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm các ông, bà với các thành phần như sau: (Có danh 
sách kèm theo).

Điều 2. Ban bầu cử thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định lại khoản 3, 
Điều 24 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 
85/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015. Các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân phường hết nhiệm vụ sau khi Ủy ban bầu cử kết thúc việc tổng kết công tác bầu 
cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường An Sinh, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
29/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân phường An Sinh.

Công chức Văn phòng Thống kê- Nội vụ; Trưởng các ban ngành, đoàn thể; 
các Chi bộ, các khu dân cư và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi 
hành./.
Nơi nhận:
- Thường trực Thị ủy (Để báo cáo);
- Uỷ ban bầu cử thị xã (Để báo cáo);
- BCH Đảng ủy;
- Thường trực HĐND, UBND phường; 
- Thường trực UBMTTQ phường;
- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hinh
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