
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   134 /UBND-NC 
V/v thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội và HĐND các cấp  

nhiệm kỳ 2021-2026  

Tuyên Quang, ngày  18 tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

 Căn cứ 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 (Ủy ban nhân dân tỉnh gửi liên thông qua 

Phần mềm quản lý văn bản), 

 Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm 

túc, hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

chủ động tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh các nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- CVP UBND tỉnh; 

- TP Nội chính; 

- Lưu: VT, NC (Thg). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

 

Tạ Văn Dũng 
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