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SỞ NỘI VỤ 
 

Số: 101 /SNV-XDCQ&CTTN 

V/v gửi tài liệu Hội nghị trực tuyến 

toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử 

đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ninh Bình, ngày  04   tháng  02  năm 2021 

 

  

Kính gửi:  
- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội; 

- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử tỉnh; 

- Thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công 

tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Sở Nội vụ xin gửi tài liệu cho các đại 

biểu dự Hội nghị, thành phần tài liệu như sau: 

- Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bô Chính trị về lãnh đạo cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Chỉ thị số 04 - CT/TU ngày 11/01/2021 của Tỉnh uỷ Ninh Bình về lãnh 

đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Quyết định số 97-QĐ/TU ngày 12/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

Ninh Bình về thành lập Ban chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 

XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 

chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 22/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

về thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 



- Kế hoạch số 17/KH-UBBC ngày 04/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh triển 

khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (kèm theo Lịch trình thời gian và các 

công việc cần thực hiện trong cuộc bầu cử). 

Tài liệu được gửi qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-

EOFFICE và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: 

http://sonoivu.ninhbinh.gov.vn. 

Sở Nội vụ trân trọng gửi các đại biểu và các cơ quan hữu quan./. 
 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Giám đốc, Phó GĐ Sở; 

- Lưu VT, XDCQ&CTTN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Vũ Tiến Tuấn 
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