
BỘ NỘI VỤ 

 

Số:           /BNV-VP 
V/v báo cáo công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Hà Nội, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Ngày 16/5/2021, Bộ Nội vụ có Văn bản số 2197/BNV-VP gửi Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp 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). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, 

Bộ Nội vụ điều chỉnh việc thực hiện báo cáo như sau: 

1. Không tổ chức kết nối trực tuyến giữa Bộ Nội vụ với 63 tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương theo quy định tại mục 2 Văn bản số 2197/BNV-VP ngày 16/5/2021.  

2. Tiếp tục chế độ báo cáo theo quy định tại mục 1 Văn bản số 2197/BNV-VP 

ngày 16/5/2021 theo phương thức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. 

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương (để thực hiện); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c); 

- LĐ Văn phòng Bộ và các Phòng, Đội (để t/h); 

- Lưu: VT, VP(HC-QT, TĐKT&TT). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

  Vũ Đăng Minh 
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